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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
József Attila Városrészi Önkormányzat 
 
 

Jegyzőkönyv 
készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2022. február 15-én 

9:00 órakor tartott rendes üléséről 
 
Ülés helye:      József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 

     IX. Toronyház u. 3/b 
 
Jelen vannak: Hidasi Gyula elnök, 
 Csóti Zsombor, 
 Füzes Gábor Iván, 
 Jancsó Andrea (igazoltan távol), 
 Sajó Ákos (igazoltan távol), 
 Szabó Gyula, 
 Varga József tagok.   
 
Hivatal részéről: Reiner Roland alpolgármester, dr. Szabolcs Mária aljegyző, Szili Adrián irodavezető, Romhányi 
Ildikó irodavezető, Nehéz Jenő informatikus, Rapay-Kósa Eszter jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak: Márton József FESZOFE Kft. igazgatója, Intzoglu István. 
 
 
Hidasi Gyula: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom, hogy a Bizottság 4 fővel határozatképes, az ülést 
9.04 órakor megnyitom. A jegyzőkönyv hitelesítőnk és a helyette kijelölt bizottsági tag sem tudott eljönni az ülésre, 
ezért jegyzőkönyv hitelesítőt kell választanunk. Napirend előtti hozzászólásra jelentkezik Varga József bizottsági 
tag. A költségvetéshez érkezett egy kiegészítés, 6/8/2022. iktatószámmal, ez automatikusan a napirend részét 
képezi. A napirenddel kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás? 
  
Több hozzászólás nem volt, a Bizottság a napirenddel kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 9/2022. (II.15.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló) 

6/6-8/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
 
Hidasi Gyula: Jegyzőkönyv hitelesítőnek Csóti Zsombor bizottsági tagot javaslom megválasztani, előzetesen 
vállalta a feladatot. Kérem, szavazzunk róla. 
 
RÖNK 10/2022. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat úgy dönt, hogy a 2022. február 15-i rendes ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Csóti Zsombor 
bizottsági tagot választja meg. 
Határidő: 2022. február 15. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök  

(4 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 4 bizottsági tag vett részt.) 
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NAPIREND ELŐTTI HOZZÁSZÓLÁSOK: 
 
Szabó Gyula a Bizottság tagja megérkezett az ülésterembe. 
 
Varga József: Három kérdést szeretnék feltenni, amik a MÁV lakótelepen élők életkörülményeit befolyásoló 
tényezőkkel kapcsolatosak. 2021. szeptemberben négy kérdést fogalmaztam meg, azóta eltelt 150 nap és még 
mindig nem kaptam választ. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 15 napon belül írásban kell megadni a 
választ, ha az ülésen érdemben nem érkezik felelet. Az Önkormányzatnál kinek a feladata az, hogy a 
jegyzőkönyvekben feltett kérdések sorsát nyomonkövesse, ki figyeli azt, hogy a kérdező határidőben megkapta-e 
a kért információkat? Van-e egyáltalán következménye? A másik kérdésem, hogy a Közterület-felügyeleti Iroda 
munkatársai miért nem a KRESZ és az önkormányzati rendelet szerint végzik a munkájukat? Szeptember 17-én 
nem vitték el a lakótelepről a szemetet bizonyos autók szabálytalan parkolása miatt. Jeleztem a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. felé a problémát, meg is ígérték, hogy másnap kijönnek és elviszik a hulladékot. Erre 
megint nem került sor, ismételten szabálytalan parkolás miatt. Éppen a kutyámat sétáltattam és lent voltam az 
utcán, szerencsére tudtam segíteni, becsöngettünk a lakásokba és arrébb álltak az ott parkolók. Délután megjelent 
a Közterület-felügyeleti Iroda két munkatársa, lefotózták a helyszínt, megállapították, hogy nincs kihelyezve 
várakozni tilos tábla és intézkedésre nincs szükség. Ezt az Irodavezető Úr aláírta, majd átküldték Szili Adriánnak. 
Ő nagyon helyesen leírta, hogy a szabályozások alapján kinek mi a feladata, hogy a közökben autóknak nem 
szabadna állniuk. Mindenkinek telken belül kellene megoldania a parkolást és a kijelölt helyen kellene parkolni. 2 
éve várok ennek a kijelölésére, a Főépítész feladata lenne. Polgármester Asszony akkor írásba adta, hogy 
foglalkoznak a témával, de nem történt semmi. Olyan javaslat érkezett, hogy a lakók egymással beszéljék meg, 
hogy azokon a napokon, amikor hulladékszállítás van, ne álljanak autóval az utcán. Ez azért nem lehetséges, mert 
parkolnak itt vendégautók is, akikkel nem tudunk beszélni. A másik felvetett opció az volt, hogy a 250 méter hosszú 
közökből a lakók húzzák ki a teli kukákat a szilárd útburkolatig és nem mehetne be a kukásautó a közökbe. Ha ez 
igaz lenne, a lakótelep lakó- és pihenőövezetébe sem mehetne be a szemetes autó. A KRESZ alapján a mentő, a 
tűzoltó és a kukás autó bemehet. Az Önkormányzat 2005-ben azért, hogy a lakókat segítse – nagyon helyesen – 
10 cm-es betonlapokkal burkolta le a közöket és mindenhova bemehetne a szemetes kocsi. Többször előfordult, 
hogy nem tudott behajtani a mentő, 2 év alatt pedig az Önkormányzat nem volt képes meghatározni a kijelölt 
parkolóhely területét. Ha a Közterület-felügyeleti Iroda a KRESZ szerint járna el, akkor ugyanúgy, mint a Merényi 
Gusztáv Kórház előtt, itt is kerékbilincselnének. Ha csak egy autóra tennék rá, soha többet nem lenne belőle 
probléma. Sajnos viszont nem a KRESZ alapján végzik a munkájukat. A harmadik a közművek témája. Köztudott, 
hogy ezek nincsenek átadva és megint beszakadt az útfelület. Decemberben kértem az Önkormányzatot, hogy a 
MÁV Zrt-vel együtt jöjjenek ki, nézzék meg. Az egyik garázs fala megrepedt, egy kerítés megdőlt, amit le kellett 
bontani és előregyártott elemekkel pótoltak 490.000 Ft-ért. Ezzel kapcsolatban sem történt semmi, eltelt 2 hónap. 
Végül egy friss információ: tegnap a Gyáli úti emeletes házaknál volt csatornadugulás. Megjelent a vízművek, 
felmentek a virágágyásra és 30 cm mélyen beszakították a járdát. Elhárították a hibát, majd mindent úgy hagyva 
levonultak. Lehet, hogy visszajönnek megcsinálni, de nagyon veszélyes, mert pont a buszmegálló mellett található, 
ott pedig sokan közlekednek. 
 
 
NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: 
 
1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. 

forduló) 
6/6-8/2022. sz. előterjesztések  
Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 
Varga József: 2020-ban és 2021-ben is elfogadta a Részönkormányzat, valamint a Képviselő-testület, hogy 10 
millió Ft-ot elkülönít a MÁV lakótelep csatorna tervezési költségeire. A mai napig nem lett megrendelve sem. 2021-
ben úgy határoztunk, hogy külön soron jelenjen meg a MÁV lakótelep csatorna tervezése 10 millió Ft-tal, de ez 
sem valósult meg. Kérem, hogy most a 4121-es sorba írjuk be, hogy a MÁV lakótelep csatorna tervezési díja 10 
millió Ft, mert jelenleg plusz tartományban van a sor az előző évhez képest, tehát pénz elvileg van. Azért is nagyon 
fontos lenne, mert így jobban számon lehet kérni a végrehajtást és legalább megindulhatna egy munkabizottság 
felállítása, amit 2 éve kérek. Múltkor is említettem, hogy a villamoshálózattal is gondok vannak. A Blikk című 
újságban megjelent egy cikk 80 család veszélyeztetettségéről, amit jeleztem az Önkormányzatnak, de reakció erre 
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sem érkezett. Az általam szorgalmazott munkabizottság ezeket mind egyben kezelhetné megoldásokat keresve a 
fennálló problémákra. 
 
Szabó Gyula: A kerületi TV-ben hallgattam a Polgármester Asszonyt, aki elmondta, hogy az Ecseri út környéke a 
szíve csücske. Ennek ellenére olyan kupleráj van ott, hogy borzalom. A trafik nagyon rossz, életveszélyes helyen 
áll. A KRESZ táblákat rendbe kellene tenni, mert össze-vissza közlekednek az autók is. Kérem, hogy tegyünk ott 
rendet! Fekvőrendőrök kihelyezése is jó lenne, mert előbb-utóbb el fognak gázolni valakit. Erre egyébként 
Irodavezető Úrtól ígéretet is kaptam. A Dési Huber utca nagyon rendben van, az új kapuk jól mutatnak. A járdákat 
megcsinálták, de a sövényt teljesen szétnyírták. Én vettem egy fűnyírót, egy sövénynyírót és állandóan rendbe 
rakom az ottani kerteket, de pótolni kellene a hiányosságokat. 
 
Hidasi Gyula: Több kérdés, hozzászólás nincs. A 6/8/2022. sz. módosító javaslatról külön szavazunk, kérem, most 
döntsünk róla. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
RÖNK 11/2022. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/8/2022. sz. - ”Módosító javaslat a 6/2022. 
sz. előterjesztéshez” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk Varga József módosító javaslatáról, miszerint a 4121-es soron jelenjen meg a 
MÁV-Aszódi lakótelep csatorna tervezése 10 millió Ft-tal. 
 
RÖNK 12/2022. (II.15.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendeletének 4121-es során jelenjen meg a MÁV-Aszódi lakótelep 
csatorna tervezése 10 millió Ft összeggel. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
 
Hidasi Gyula: Kérem, szavazzunk a 2022. évi költségvetésről szóló 6/6/2022. sz. előterjesztés határozati 
javaslatáról. 
 
RÖNK 13/2022. (I.25.) sz. 

Határozat 
A Részönkormányzat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 6/6/2022. sz. - ”Budapest Főváros IX. kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetés rendelete (II. forduló)” című – előterjesztést. 
Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Hidasi Gyula elnök 

(5 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 5 bizottsági tag vett részt.) 
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Hidasi Gyula: Köszönöm mindenkinek a részvételt, az ülést 9:17 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

   Csóti Zsombor               Hidasi Gyula 
      bizottsági tag        elnök  
 
 
 
 
     Rapay-Kósa Eszter 
     jegyzőkönyvvezető 


